CLAUSULES HK ASSURADEUREN BV
Deze clausules gelden, indien dit blijkt uit het polisblad, in aanvulling op de ‘Algemene voorwaarden
model HKA’.
Aan-/verbouwrisico
Zolang het gebouw niet is aan-/afgebouwd:
- zal bij schade de vergoeding geschieden in evenredigheid van hetgeen zal blijken daaraan te zijn
besteed;
- verleent de verzekering uitsluitend dekking tegen schade door brand, storm en luchtvaartuigen
Aansprakelijkheid tweede woning
U bent verzekerd voor schade (ook van de huurder) die wordt veroorzaakt door uw tweede
woonhuis, recreatiewoning, huisje op volkstuincomplex of stacaravan. Ook als u deze niet zelf
bewoont en alleen aan anderen verhuurt.
U bent alleen verzekerd als:
- u aansprakelijk bent voor de schade; en
- uw eigen tweede woonhuis, recreatiewoning, huisje op volkstuincomplex of stacaravan in Europa
staat.
Alleenstaand/alleenwonend
In afwijking van het bepaalde in de van toepassing zijnde polisvoorwaarden geldt dat uitsluitend als
verzekerde wordt beschouwd de op het polisblad vermelde verzekeringnemer. Eventueel andere tot
het huishouden behorende personen kunnen geen aanspraak maken op deze verzekering.
Alleenwonend
In tegenstelling tot hetgeen in de polisvoorwaarden is vermeld is het aansprakelijkheidsrisico
uitsluitend verzekerd voor verzekeringnemer.
Auto-Alarminstallatie
Het motorrijtuig dient te zijn voorzien van een bedrijfsklare, door het TBBS goedgekeurde
alarminstallatie.
Beroep van predikant uitsluitend
In tegenstelling tot hetgeen in de polisvoorwaarden staat vermeld, is onder deze verzekering slechts
de aansprakelijkheid welke voortvloeit uit het beroep van predikant verzekerd.
Beroepsrisico
Medeverzekerd is de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het beroep van predikant.
Beveiligingssysteem
U bent alleen verzekerd voor schade door (poging tot) joyrijden, diefstal en inbraak:
- als uw auto een alarmsysteem met hellingshoekdetectie heeft, en
- als het systeem goed werkt en is ingeschakeld tijdens de gebeurtenis en
- als het certificaat van het systeem geldig is tijdens de gebeurtenis. U moet zelf zorgen voor een
noodzakelijke vernieuwing van die geldigheid.
Met een beveiligingssysteem bedoelen wij een anti-diefstalsysteem met het VbV-SCM Keurmerk
Voertuigbeveiliging. Dit keurmerk houdt in:
- dat het is goedgekeurd door het Verzekeringsbureau Voertuigencriminaliteit (VbV),
www.stichtingvbv.nl;
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- dat het is geïnstalleerd door een inbouwbedrijf dat door het VbV is erkend;
- dat er een certificaat voor is afgegeven door de Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (Kiwa
SCM).
Of het is een technisch gelijkwaardig anti-diefstalsysteem dat in de fabriek al in de auto is
ingebouwd.
Beveiligings- + voertuigvolgsysteem
U bent alleen verzekerd voor schade door (poging tot) joyrijden, diefstal, inbraak, oplichting en
verduistering:
- als uw auto een alarmsysteem met hellingshoekdetectie heeft, in combinatie met een
voertuigvolgsysteem, of in combinatie met een peilzender die door ons is geaccepteerd. Vermissing
van de auto moet direct gemeld zijn bij een erkende meldkamer, en
- als het systeem goed werkt en is ingeschakeld tijdens de gebeurtenis, en
- als het certificaat van het systeem geldig is tijdens de gebeurtenis. U moet zelf zorgen voor een
noodzakelijke vernieuwing van die geldigheid.
Met een beveiligingssysteem bedoelen wij een anti-diefstalsysteem van het VbV-SCM Keurmerk
Voertuigbeveiliging. Dit keurmerk houdt in:
- dat het is goedgekeurd door het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit (VbV),
www.stichtingvbv.nl;
- dat het is geïnstalleerd door een inbouwbedrijf dat door het VbV is erkend;
- dat er een certificaat voor is afgegeven door de Stichting Certificering Motorrijtuigbeveiliging (Kiwa
SCM).
Of het is een technisch gelijkwaardig anti-diefstalsysteem dat in de fabriek al in de auto is
ingebouwd.
Binnenbraakclausule
In afwijking van de betreffende gedrukte tekst van de polisvoorwaarden, wordt schade ten gevolge
van diefstal slechts vergoed voor zover diefstal heeft plaatsgevonden na braak (d.w.z. dat uiterlijke
sporen van braak moeten zijn te constateren) aan het (de) door verzekerde in gebruik zijnde
perceelgedeelte(n) waar verzekerde zaken zich overeenkomstig het in de polis vermelde bevinden.
Bonus/malusregeling
In tegenstelling tot hetgeen in de algemene voorwaarden staat vermeld, is op deze polis de
Bonus/malusregeling uit het predikanten-pakket van toepassing.
Bonusbescherming
Op deze verzekering is de bonusbescherming van toepassing. Hierdoor leidt de eerste schuldschade
in een verzekeringsjaar niet tot wijziging van de B/M-trede. Bij twee of meer schuldschades in één
verzekeringsjaar wordt voor de terugval op de B/M-schaal één schade in mindering gebracht.
Collectegeld
Op deze polis is op premier risque basis €. 226,-- aan collectegeld meeverzekerd, mits dit
collectegeld per maand wordt afgedragen en mits aanwezig op het risicoadres.
Diefstal na braak
In afwijking van de betreffende gedrukte tekst van de polisvoorwaarden, wordt schade ten gevolge
van diefstal slechts vergoed voor zover diefstal heeft plaatsgevonden na braak (d.w.z. dat uiterlijke
sporen van braak moeten zijn te constateren) aan het pand resp. het (de) door verzekerde in gebruik
zijnde perceelgedeelte(n) waar verzekerde zaken zich overeenkomstig het in de polis vermelde
bevinden.
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Elobike
In tegenstelling tot hetgeen in de polisvoorwaarden staat vermeld, geldt deze verzekering ook voor
zgn. “ Elobike’s” (fiets met trapondersteuning).
Financieringsclausule
Uitdrukkelijk wordt bepaald dat zolang het bij de polis verzekerde object eigendom is van de in het
verzekeringscontract vermelde financier eventuele uitkeringen wegens schade aan of verlies van het
verzekerde motorrijtuig aan deze op diens kwijting zullen worden betaald, welke decharge tevens
geldt ten aanzien van de afspraken met verzekerde zelf, zonder enige reserve. Voorts wordt
overeengekomen dat de polis binnen haar grenzen mede dekt de aansprakelijkheid van bedoelde
financier in diens hoedanigheid als eigenaar van het voertuig.
Fundamenten
Uitdrukkelijk is bepaald dat de fundamenten zijn medeverzekerd op deze polis.
Geneeskundige kosten
De dekking van deze clausule is slechts van toepassing voor zover daarvan op het polisblad melding
is gemaakt en er voor verzekerde een primaire dekking van kracht is voor geneeskundige kosten bij
een Nederlandse ziektekostenverzekeraar, waaraan verzekerde rechten kan ontlenen.
1. Begripsomschrijvingen
In de polis en voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 geneeskundige kosten: de medisch noodzakelijke kosten van:
1.1.1 honoraria van artsen en door hen voorgeschreven behandelingen, onderzoeken, genees- en
verbandmiddelen
1.1.2 ziekenhuisopname en –operatie
1.1.3 vervoer naar en van de plaats waar geneeskundige behandeling wordt verleend in het land
waar verzekerde bij aanvang van het vervoer aanwezig was
1.1.4 eerste prothesen op basis van het Nederlands Orthobandatarief en elleboog- of okselkrukken,
noodzakelijk door een ongeval als omschreven in de rubriek Ongevallen.
1.1.5 Tandheelkundige kosten: de medisch noodzakelijke kosten van honoraria van (tand)artsen
voor tandheelkundige behandeling aan het natuurlijk gebit en door hen voorgeschreven
geneesmiddelen en voor de behandeling noodzakelijk gemaakt röntgenfoto’s.
2. Dekking
2.1 Uitkering wordt verleend voor geneeskundige en tandheelkundige kosten gemaakt in het land
waar en zolang de verzekering van kracht is, maar uiterlijk tot op de 365e dag na aanvang van de
behandeling en voor zover de behandeling niet kan worden uitgesteld tot na terugkeer in
Nederland.
2.2 Eveneens wordt uitkering verleend voor in Nederland gemaakte geneeskundige en
tandheelkundige kosten van nabehandeling tot uiterlijk de 365e dag nadat de behandeling in het
buitenland is aangevangen en tot maximaal de in het dekkingsoverzicht vermelde bedragen, als
verzekerde kan aantonen dat behandeling binnen de geldigheidsduur van de verzekering in het
buitenland is aangevangen.
Uitkering voor tandheelkundige kosten van nabehandeling wordt alleen verleend als deze het gevolg
zijn van een ongeval en als verzekerde kan aantonen dat dit ongeval heeft plaatsgevonden binnen de
geldigheidsduur van de verzekering.
2.3 Uitkering vindt plaats op basis van de verzekerde klasse van de ziektekostenverzekering van
verzekerde in Nederland, of bij het ontbreken hiervan op basis van de laagste klasse.
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3. Bijzondere uitsluitingen
3.1 Geen uitkering wordt verleend voor kosten:
3.1.1 die verband houden met ziekte, aandoening of afwijking waarvoor verzekerde voor of tijdens
het afsluiten van de verzekering in het buitenland onder behandeling was, of als verzekerde op reis is
gegaan (mede) met het doel hiervoor behandeling te ondergaan.
3.1.2 waarvan voor of bij het begin van de verzekering vaststond, dat zij tijdens de reis zouden
moeten worden gemaakt.
3.1.3 van geneeskundige en tandheelkundige behandeling gemaakt in het land waarvan verzekerde
de nationaliteit bezit door ziekte, aandoening of afwijking, die reeds bij of voor het begin van de
verzekering bestond of klachten veroorzaakte.
3.1.4 als de (tand)arts of het ziekenhuis niet als zodanig erkend is door de bevoegde instanties.
4. Bijzondere verplichtingen
Ten einde de kwaliteit van geneeskundige behandeling en de goede samenwerking met
ziekenhuizen en artsen te kunnen waarborgen, hebben SOS International, de Europeesche en EuroCenters het recht om te bepalen in welk ziekenhuis of door welke arts verzekerde zich moet laten
behandelen.
Inbraakrisico
Van het inbraak-/diefstalrisico zijn uitgesloten:
- Geld en/of geldwaardig papier;
- juwelen en lijfsieraden;
- audiovisuele apparatuur;
- foto- en filmapparatuur alsmede videocamera’s.
Individueel Appartementsrecht
1. HK Assuradeuren BV zal in evenredigheid met de verzekerde som tot aan de totale waarde van het
gebouw de schade aan het pand vergoeden, voor zover verzekerde deze verplicht is mede te dragen
uit hoofde van zijn deelname aan het gehele gebouw. Gaat de verschuldigde uitkering een bedrag
van € 11.345,- te boven dan geschiedt de uitkering op de wijze ,die bepaald wordt door alle
appartementsgerechtigden van het gebouw.
2. Daarnaast zal HK Assuradeuren BV verzekerde in evenredigheid met de verzekerde som tot de
waarde van zijn appartementsrecht de schade vergoeden aan die gedeelten van het gebouw
waarvan de verzekerde appartementsgerechtigd is, een en ander voor zover niet reeds gedekt
onder 1. of op andere wijze vergoeden mits er sprake is van herbouw of herstel van het beschadigde
appartement van verzekerde.
3. Door uitkering overeenkomstig de voorwaarden van deze polis zal HK Assuradeuren BV tegenover
alle appartementsgerechtigden volledig zijn gekweten.
Kamerbewoning
Op de afzonderlijke kamers mogen geen losse kook- en/of verwarmingstoestellen worden gebruikt.
Kosten tandheelkundige behandeling
Indien de verzekerde ten gevolge van het hem overkomen ongeval te zijnen laste kosten heeft
gemaakt terzake van een tandheelkundige behandeling door een arts, waaronder begrepen
vervangen of reparatie van een natuurlijk gebitselement, vergoedt de verzekeraar deze kosten, zij
het met de navolgende beperkingen.
De vergoeding krachtens deze polis is gelijk aan het verschil tussen de in de vorige alinea vermelde
kosten en de vergoeding waarop de verzekerde uit andere hoofde recht heeften is gemaximeerd tot
€ 1.200,00. De kosten worden vergoed na ontvangst van de betreffende kopie rekening(en), het
bewijs van betaling daarvan, alsmede –zo dit het geval mocht zijn- een bewijs van de uit andere
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hoofde vergoede kosten. Een vergoeding krachtens dit artikel wordt niet in mindering gebracht op
een (andere) uitkering onder deze polis.
Linkshandig
Het is de maatschappij bekend, dat de verzekerde persoon linkshandig is. In verband hiermee gelden
de in het betreffende artikel inzake blijvende invaliditeit voor rechter- respectievelijk linker
ledematen genoemde percentage voor linker- respectievelijk rechter ledematen.
Meubelopslagplaats
Ten aanzien van de inboedel aanwezig in een meubelopslagplaats dienen in geval van diefstal of
poging daartoe sporen van buitenbraak aan het gebouw of sporen van braak aan het
perceelsgedeelte waarin de inboedel zich bevindt te worden aangetoond.
Open vuur
Zodra er werkzaamheden worden verricht met gebruikmaking van open vuur, zoals lassen, snijden,
vlamsolderen, en dergelijke, is verzekerde verplicht brandbare stoffen, behalve die waarmee
of waaraan de werkzaamheden plaatsvinden, te verwijderen tot op een veilige afstand (bij lassen en
snijden 10 meter) of deze brandwerend te beschermen. Blijkt in geval van schade dat in de
onmiddellijke omgeving van de plaats waar de brand vermoedelijk is uitgebroken, werkzaamheden
zijn uitgevoerd zoals hiervoor omschreven, dan dient verzekerde aan te tonen dat vermelde
maatregel is getroffen.
Opschorting
Deze verzekering is opgeschort per de in de polis genoemde datum. Vanaf deze datum kunnen er
geen rechten meer worden ontleend aan deze verzekering. De gereserveerde premie blijft
gedurende een periode van drie jaar na de opschortingsdatum beschikbaar, indien een ander
motorrijtuig ter verzekering wordt aangeboden. Deze gereserveerde premie zal dan worden
verrekend. Na deze periode van drie jaar vervalt ieder recht op de gereserveerde premie.
Quad
Uitsluiting nieuwwaarderegeling
In afwijking van de polisvoorwaarden wordt bij verlies van de in de polis omschreven quad als
waarde voor de schadevergoeding altijd de dagwaarde aangehouden.
Eigen risico off-road rijden of diefstal
In afwijking van de polisvoorwaarden is ingeval van cascoschade als gevolg van off-road rijden of
diefstal of poging daartoe een eigen risico van € 500,00 per gebeurtenis van toepassing.
Onder off-road rijden wordt verstaan het gebruik van de in de polis omschreven quad op onverharde
wegen, paden en dergelijke.
Bijzondere uitsluitingen diefstal
In afwijking van de polisvoorwaarden is bepaald dat de in de polis omschreven quad op het vaste
stallingsadres gestald dient te worden in een goed afgesloten ruimte. Als aan deze verplichting niet
is voldaan wordt geen uitkering verleend voor diefstal of poging daartoe. Verder is bepaald dat geen
uitkering wordt verleend voor diefstal of poging daartoe buiten een goed afgesloten ruimte als de
quad niet met een goedgekeurd ART-motorslot was afgesloten. Als de quad was beveiligd met een
SCM-goedgekeurd beveiligingssysteem wordt wel uitkering verleend voor diefstal of poging daartoe.
Onder een goed afgesloten ruimte wordt verstaan een met een slot afgesloten ruimte met muren en
een dak die, anders dan door een bevoegde met behulp van een sleutel, niet kan worden betreden.
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Startonderbreker
Bij diefstal van het hele voertuig geldt het eigen risico zoals vermeld op de polis. Dit eigen risico
vervalt geheel, indien en zodra de verzekeringnemer aantoont dat de auto is voorzien van een door
SCM-TNO goedgekeurde startonderbreker klasse 1 of van een af-fabrieksstartblokkeringssysteem
dat hieraan gelijkwaardig is.
Tandheelkundige hulp
Indien verzekerde ten gevolge van het hem overkomen ongeval te zijnen laste kosten heeft gemaakt
terzake van een tandheelkundige behandeling door een arts, waaronder begrepen vervanging of
reparatie van een natuurlijk gebitselement, vergoedt de verzekeraar deze kosten, zij het met de
navolgende beperkingen.
De vergoeding krachtens deze polis is gelijk aan het verschil tussen de in de vorige alinea vermelde
kosten en de vergoeding waarop verzekerde uit andere hoofde recht heeft en is gemaximeerd tot
€ 2.269,00. De kosten worden vergoed na ontvangst van de betreffende (kopie)rekening(en), het
bewijs van betaling daarvan, alsmede – zo dit het geval mocht zijn – een bewijs van de uit andere
hoofde vergoede kosten.
Een vergoeding krachtens dit artikel wordt niet in mindering gebracht op een (andere) uitkering
onder deze polis.
Taxatie 3 jaar
De waarde van het verzekerde motorrijtuig zal telkens voor de duur van drie jaar worden vastgesteld
(op kosten van verzekeringnemer).
Niet meer uit voorraad leverbaar zijnde onderdelen indien herstel van schade, als gevolg van het
niet meer leverbaar zijn uit de onderdelen-voorraad van de fabrikant, uitsluitend kan geschieden
met speciaal te vervaardigen onderdelen is de verzekeraar terzake slechts gehouden tot vergoeding
van het bedrag dat vereist zou zijn bij levering uit genoemde voorraad dan wel bij vervanging door
als gelijkwaardig aan te merken al dan niet gebruikte onderdelen.
Uitkering ziekenhuisopname
Verzekerd bedrag per ouder bij opname in een ziekenhuis € 15,- per dag.
Uitsluiting diefstal vaar-/voertuig
Bij schade door diefstal vanuit een vaartuig of voertuig geldt geen dekking.
Verh. uitk. bij blijv. Invaliditeit
In aanvulling op hetgeen is omschreven in artikel 8 van de polisvoorwaarden ter zake van de
vaststelling van het percentage blijvende invaliditeit, zal het vastgestelde percentage worden
verhoogd tot dan wel gebracht op de percentages als hieronder vermeld bij een
invaliditeitspercentage van:
a. tenminste 25 en minder dan 50, met 30%;
b. tenminste 50 en minder dan 75, met 40%;
c. tenminste 75 en minder dan 90, met 100%;
d. tenminste 90 en hoger worden de uitkeringspercentages gebracht op 250%;
Overigens blijven de polisvoorwaarden en eventuele bijzondere bepalingen onverminderd van
kracht.
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Verhuur onroerende zaken
Indien verzekeringnemer als verhuurder optreedt, is het volgende van toepassing.
Achterstallig onderhoud
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan zaken als gevolg van
achterstallig onderhoud van de verzekerde gebouwen.
Beperking dekking (onderhoudsdienst)
Van de verzekering is uitgesloten de aansprakelijkheid voor schade aan zaken van huurder of
gebruiker als gevolg van het verrichten van onderhoud, montage- en installatiewerkzaamheden door
verzekerde.
Vonkenvanger
Het gebruik van een open haard is toegestaan mits de schoorsteen;
-is voorzien van een deugdelijk vonkenvanger;
-ten minste 1 maal per stookseizoen door een erkend schoorsteenvegersbedrijf wordt geveegd.
Het gebruik van een met vaste brandstof gestookte kachel is slechts toegestaan na vooraf verkregen
toestemming van HK Assuradeuren BV.
Vorstschade
Deze verzekering geschiedt op de uitdrukkelijk voorwaarde dat gedurende de periode 1 oktober –
1 april bij afwezigheid van verzekeringnemer alle schade ten gevolge van vorst is uitgesloten.
Waarnemer eerder terugkeren
U bent verzekerd voor eerder terugkeren bij de volgende onzekere gebeurtenissen die uw
waarnemer overkomen:
bij overlijden, een ernstige ziekte of een ernstig ongeval van de waarnemer of zijn familieleden in de
1e of 2e graad of zijn huisgenoten;
als de waarnemer of zijn partner tijdens de zwangerschapcomplicaties krijgt;
bij materiële beschadiging van eigendom of huurwoning van de waarnemer of het bedrijf waar hij/zij
werkt, waardoor het noodzakelijk is dat hij/zij thuis aanwezig is;
als de waarnemer, zijn inwonende partner of zijn inwonend kind onverwacht een medische ingreep
moet ondergaan.
U bent alleen verzekerd voor eerder terugkeren als de naam (namen) van de waarnemer(s) bij ons
bekend zijn en op uw polisblad vermeld staan.
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